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T48- 75. Kleur C. 1 keerl,  vasten (96) 
T76-77. Kleur D, 1 keerl,  vasten (96) hecht af. 
 

 

Borduur nu inkruissteek, dubbele draad Sweet Treat de bloemen/ strand afbeelding. 

Borduur van beneden naar boven en weer terug, en begin aan de rechter kant, 

dus halve kruis naar boven dan de andere halve kruis naar beneden. (zie foto 

hierboven!) https://youtu.be/TpeObFiSvhU link voor borduren 

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/TpeObFiSvhU
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bij de vuurtoren in stiksteek, de strepen met enkele draad zwart borduren. 

 

 

Doe hetzelfde ook aan de andere kant. 

Als de borduring erop staat, is de lengte vanaf de bodem nu 30.5 cm lang! 

 

Let op haak het 

volgende strak, of 

haaknaald dunner! 

In dit stuk komen 

reliëfstokjes voor, haak je 

aan de goede kant, dan 

haak je de reliëfstokjes 

voor, haak je aan de 

achterkant, dan haak je de reliëfstokjes aan de 

achterkant van je werk. Kijk naar foto’s en 

telpatroon. En link naar filmpje 

https://youtu.be/xwODaw0NqAI 

T78. Hecht met kleur A aan, aan de achterkant van je werk!  Goede kant naar je 
toe. Haak 3l (=st) en 95 st. (96)  
T79. 3l (=st), 5st, *1 drstv op 2e steek (sla steek over),1 st op zelfde steek, 1 drstv om 
zelfde stokje, sla steek over, 5st,* herhaal tussen **, en eindig met 6 st. (95, 1 

minder) 
 

http://www.wolhuisje.nl/
https://youtu.be/xwODaw0NqAI
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T80. 3l (=st), 4st, *(sla 1 steek over) 1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 1 st, op 
reliëfstokje van vorige toer, 1 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer, drsta om 
reliëfstokje van vorige toer, sla 1 steek over, 3 st,* herhaal tussen de **, eindig met 
nog 2 st. 

achterkant   voorkant  
T81. 3l (=st), 3st, *(sla steek over) 1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 st, op 
reliëfstokje van vorige toer, 3 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer, drstv om 
reliëfstokje van vorige toer, sla 1 steek over, 1 st, herhaal tussen de **, eindig met 4 
st.  

 
 
T82. 3l (=st), 1st, (2 overslaan)1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 1 l, drsta om 2e 
st van vorige toer (terug steken, ze moeten nu kruisen),  5 st op de 5 stokjes van de 
vorige toer, *(2 st overslaan) 1 drsta om 2e reliëfstokje van vorige toer, 1 l, drsta om 
1e reliëfstokje van vorige toer (terug steken, ze moeten nu kruisen), 5 st op de 5 

stokjes van de vorige toer,* herhaal tussen de **, eindig met 2 
steken overslaan, 1 drsta,  1 l, drsta om 1e reliëfstokje van vorige 
toer (terug steken, ze moeten nu kruisen)  2 st. 

achterkant  voorkant  
 
T83. 3l (=st), 4st, *1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 steek overslaan 3 st, (sla 
steek over)  1 drstv om reliëfstokje van vorige toer, 1 st op reliëfstokje van vorige 
toer, 1 st, 1 st op reliëfstokje van vorige toer* herhaal tussen** eindig met nog met 2 
st (totaal einde 5st). 

http://www.wolhuisje.nl/
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T84. 3l (=st), 5st laatste op reliëfst van vorige toer, *1 drsta  om reliëfstokje van 
vorige toer en sla steek over,1 st, 1 drsta om reliëfstokje van vorige toer, 5st,(eerste 
en laatste op reliëfst van vorige toer.* herhaal tussen **, en eindig met 6 st. 

 
T85. 3l (=st), 6st, *Haak nu 1 niet afgehaakt drstv, niet afgehaakt st op de middelste 
steek, en 1 niet afgehaakt drstv, haak deze nu samen, 7 st, (de eerste en laatste op 
de reliëfstokjes van de vorige toer*, herhaal tussen de **, eindig met de 7st. 

    
T86. 3l (=st) en 95 st. (1 meerdere) (96) hecht af. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Haak zo ook de andere kant van de tas.  
Lengte nu 38 cm! 
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